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Amigos realizam rifa 
para tratamento de 
Personal Trainer

Um grupo de amigos e fa-
miliares do personal trainer, 
Fabrício Taveira, de 31 anos, 
está organizando a rifa de uma 
motocicleta, para ajudar no tra-
tamento que ele terá que ser 
submetido, após um acidente 
ocorrido na madrugada do últi-
mo domingo (8). Segundo ami-
gos, Fabrício Taveira estava em 
uma festa, em Guaíra, quando 
uma treliça do palco caiu so-
bre sua cabeça. No acidente, 
ele sofreu esmagamento de 
algumas vértebras da coluna, 
que lesionou a medula óssea. 
O personal trainer foi submeti-
do a uma cirurgia e agora terá 
que passar por um longo pro-
cesso de recuperação, para 
tentar voltar a andar. A rifa está 
sendo vendida a R$ 50,00 e 
o ganhador poderá optar por 
receber o dinheiro ou a moto-
cicleta. A rifa pode ser compra-
da com Carlinha (988010274), 
Camila (981296103), Rena-
ta (988002226) ou na Go Fit 
(982078482).
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Caixa Econômica vai abrir agências 
neste sábado para saques do FGTS

A Caixa Econômica Fede-
ral vai abrir algumas agências 
neste sábado (14) para o saque 
do FGTS. O horário de funcio-
namento será das 9 às 15 horas.

As agências também terão 
horário especial de funciona-
mento na semana que vem. 
Elas vão abrir duas horas mais 
cedo para atender ao público 
na próxima segunda (16) e 
terça-feira (17). Para conferir 
os locais que estarão abertos, 
o cliente pode acessar o site 
fgts.caixa.gov.br.

Os saques das contas ati-
vas ou inativas começam nes-

ta sexta-feira (13) para nas-
cidos em janeiro, fevereiro, 
março e abril.

No saque imediato, os tra-
balhadores poderão retirar até 
R$ 500 de cada conta do FGTS.

A Caixa divulgou que o 
prazo para quem tem conta-
-corrente no banco autorizar 
o depósito e sacar os R$ 500 
do FGTS antecipadamente foi 
prorrogado. Com isso, agora 
há três calendários diferentes, 
dependendo se o trabalhador é 
cliente da Caixa e se tem pou-
pança ou conta-corrente.

Recadastramento para mototaxistas 
começa na próxima segunda-feira
A secretaria municipal de 

Ordem Pública confirmou a 
convocação para o recadastra-
mento anual de mototaxistas, 
que começa na próxima segun-
da-feira, dia 16 de setembro, e 
termina no dia 18 de outubro.

Os interessados devem 
comparecer ao Poupatempo 
Municipal, localizado no North 
Shopping, no horário das 8 às 
12 horas, de segunda a sexta-
-feira. A aquisição do jaleco 
regulamentado será obrigatória 

para a realização do recadastra-
mento, ao custo de R$ 60.

Para o recadastramento, os 
interessados devem apresentar 
os documentos: Ficha de Con-
trole (o modelo do requerimento 
padrão está disponível no Pou-
patempo ou para download no 
site da prefeitura); Cópia CNH 
contendo exerce atividade remu-
nerada e curso de mototaxista; 
Cópia RG e CPF; Cópia Com-
provante de Residência; Cópia 
documento do veículo em nome 
do moto-táxi ou declaração do 
proprietário do veículo autori-
zando o seu uso com assinatura 
reconhecida; Cópia do compro-
vante do pagamento do DPVAT 

de 2019 e documento do veículo 
com licenciamento regularizado; 
Atestado de Antecedentes Crimi-
nais; Certidão Negativa de Débi-
tos com a prefeitura ou Certidão 
Positiva com Efeito Negativo 
(retirar no Poupatempo); Laudo 
de Vistoria da Motocicleta e do 
Jaleco (expedido pelo Poupa-
tempo); Pesquisa de pontuação 
da CNH (Internet); Tirar foto no 
Poupatempo; Apresentação do 
recibo do veículo; Apresentação 
da CNH Original; e Cópia do 
Certificado do curso de motota-
xista, caso não conste na CNH.

Estão abertas inscrições para o 
vestibulinho do Colégio FEB

As inscrições para o Vestibulinho do Colégio FEB estão abertas e 
podem ser feitas pelo site www.unifeb.edu.br/colegiofeb até o dia 19 de 
setembro. As vagas são para o 6º ano do ensino fundamental e o 1º 
ano do ensino médio. Para os primeiros colocados haverá concessão de 
bolsas de até 100%. “A prova será no dia 21 de setembro e contará com 
questões de múltiplas escolhas das áreas de português e matemática, 
sendo elas de múltiplas escolhas”, afirmou a diretora do Colégio FEB, 
Cristina Maria Barcellos de Oliveira Milan. O resultado do vestibulinho 
estará disponível na terça-feira, 24 de setembro, após o meio dia, no site 
do Colégio FEB: www.unifeb.edu.br/colegiofeb. (Foto: Nivaldo Júnior)

A prefeitura abriu novo edital 
para defi nir a organização so cial 
de saúde que será responsável 
pela ges tão da UPA (Unidade de 
Pronto Atendimento) de Barretos, 
que hoje é administrada median-
te um con trato emergencial en-
tre a prefeitura e a Associação 
Mahatma Gandhi. As institui ções 
interessadas têm prazo até 9 de 
outubro para apresentação de do-
cumentação e pro postas. A aber-
tura dos envelopes está previs ta 
para o dia 16 de ou tubro.

Está em andamento 
edital para gestão da 

UPA de Barretos

Massa de ar seco eleva temperaturas e 
provoca queda na umidade relativa do ar

O calor continuou forte 
nesta quinta-feira (12) em Bar-
retos e região e a situação não 
muda nos próximos 10 dias. A 
massa de ar seco estacionada 
provoca queda acentuada na 

umidade relativa do ar. Por isso, 
é importante que a população 
fique atenta à hidratação e aos 
cuidados com a pele.

De acordo com a Defesa 
Civil, a população deve evitar 
exercícios físicos ao ar livre, 
entre 11 e 17 horas. Ambientes 
fechados devem ser umidifica-
dos. Não há previsão de chuva 
nos próximos dez dias.

Na quarta-feira (11), Bar-
retos registrou a maior má-
xima do estado de São Pau-

lo, quando os termômetros 
alcançaram 39°C. Nesta 
quinta-feira, a situação não 
mudou muito, com tempera-
tura que variando de 16°C a 
38°C, o que deve continuar 
nos próximos dias.

Em Ipuã, Igarapava, Guaí-
ra e Jaborandi, o calorão pode 
chegar a 39°C. A sensação tér-
mica esperada é de tempera-
tura ainda maior, 44°C. Já em 
Franca, a temperatura oscila 
entre 18°C e 35°C.
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Delegado de Polícia

Como podemos de fato prevenir o câncer?
O doutor Duílio Rocha Filho, oncologista da Sociedade Brasileira de Oncologia 

Clínica, elaborou este texto trazendo dicas de prevenção do câncer, considerando hábitos 
regionais. Vamos reproduzir o artigo para nossos leitores refletir sobre o tema.

O câncer é uma doença cau-
sada por mutações genéticas. 
Por muito tempo, acreditou-se 
que essas mutações tinham 
origem em falhas congênitas e 
que, por isso, não seria possí-
vel interferir ou evitá-las.

Hoje, com os avanços das 
pesquisas, sabemos que 30 a 
50% dos casos de câncer podem 
ser prevenidos a partir de mu-
danças no estilo de vida, como 
não fumar, preferir alimentos 
naturais, manter uma dieta equi-
librada, se vacinar, reduzir o 
consumo de bebidas alcoólicas 
e praticar atividade física.

Apesar dos cuidados se-
rem conhecidos, o medo ain-
da não é suficiente para a mu-
dança de hábito.

Pesquisa feita pela Socie-
dade Brasileira de Oncologia 
Clínica, com 1.500 pessoas 
em todo o país, em 2017, 
apontou que metade das pes-
soas ouvidas não faz exercício 
físico e uma em cada quatro 
não vê a obesidade como pro-
blema relacionado ao câncer.

Ao contrário do caso do 
cigarro em que a relação com 
câncer de pulmão é direta, os 
impactos do estilo de vida na 
saúde são pouco palpáveis 
para a maioria das pessoas, 
pois é muito difícil dizer, 
com precisão, o que originou 
o tumor; se foi o consumo de 
álcool ou de carnes processa-
das, por exemplo.

Estamos falando de uma 
doença com causas multifa-
toriais. Por isso, é extrema-
mente importante investir em 
prevenção e campanhas de 
conscientização, além de aju-
dar a população a buscar so-
luções mais saudáveis no dia 
a dia, de acordo com a neces-
sidade e perfil de cada região.

O câncer de estômago é o se-
gundo tipo mais comum em ho-

mens nas regiões Norte e Nor-
deste. Em parte, esse aumento 
é causado pela subnotificação 
histórica da doença em alguns 
estados, mas o comparativo na-
cional ainda é significativo.

Enquanto a mortalidade 
nacional caiu 50% entre 1979 
e 2017, acompanhando a ten-
dência mundial, na região 
Nordeste o índice aumentou 
64% no mesmo período.

Tradicionalmente são re-
giões em que os pratos típicos 
costumam ser compostos por 
alimentos conservados em sal 
ou muito condimentados, com 
presença constante de carne, 
mas pouco espaço para vege-
tais. Em excesso, são fatores 
de risco, mas é sim possível 
encontrar um equilíbrio sem 
desconectar as pessoas da cul-
tura e dos hábitos locais.

Com o objetivo de dissemi-
nar informações confiáveis para 
a população, a SBOC produziu 
um guia de prevenção do cân-
cer. Vamos dar algumas dicas 
para facilitar a incorporação de 
hábitos mais saudáveis no dia a 
dia e explicações que tornam os 
riscos mais palpáveis:

- Se você fuma, sempre é 
tempo de parar

O consumo de tabaco, es-
pecialmente inalado, é respon-
sável por até 90% dos casos 
de câncer de pulmão, além de 
responder pela grande maioria 
dos casos de câncer de cabeça 
e pescoço, esôfago e bexiga. 
Formas alternativas, como 
cigarro eletrônico e narguilé, 
não reduzem os riscos. Os be-
nefícios são inúmeros e podem 
ser reconhecidos em algumas 
horas após o último cigarro. 
Se encontrar dificuldade para 
abandonar o hábito, o que é 
muito comum, não hesite em 
procurar ajuda profissional.

- 20 minutos de caminha-
da por dia já faz diferença 
na prevenção de câncer

A OMS recomenda a prá-
tica de 150 minutos semanais 
de atividade física moderada, 
como uma caminhada até o 
mercado ou restaurante, ou 75 
minutos de atividade vigoro-
sa, como partida de futebol, 
corrida e aulas de dança. A 
prática de atividade física me-
lhora a imunidade do corpo e 
reduz a produção de mediado-
res inflamatórios, fenômenos 
que minimizam as mudanças 
celulares e, consequentemen-
te, os riscos de desenvolvi-

mento do câncer. Estudos 
apontam que a atividade física 
regular reduz de fato o risco 
de desenvolvimento de câncer 
de mama, cólon e endométrio.

- Em vez de mudanças 
drásticas, faça pequenas subs-
tituições no mercado e em casa

Além de evitar alimen-
tos processados, entendam 
que uma alimentação balan-
ceada envolve o consumo 
de alimentos ricos em fibras, 
porções diárias de vegetais e 
frutas (cinco ou 400g por dia) 
e redução do consumo de car-
ne vermelha (três porções ou 
500g por semana). No caso 
das cidades litorâneas do Nor-
deste, por exemplo, é mais fá-
cil trocar carnes salgadas por 
peixes da sazonalidade, que 
são mais baratos e abundan-
tes. A dica da sazonalidade 
também vale para o consumo 
de vegetais e frutas, pois são 
alimentos que necessitam de 
uma carga menor de agrotó-
xicos. Ao chegar em casa, a 
orientação geral é lavar os 
produtos por um minuto com 
esponja e detergente neutro, 
podendo também tirar as fo-
lhas externas das verduras e 
descascar frutas de casca fina.

Em Nome da Lei
Vivemos tempos muito di-

fíceis. Como se não bastasse o 
desrespeito com a Polícia Ci-
vil, com o parcelamento sala-
rial e a incerteza nas questões 
funcionais, agora assistimos 
mais uma tentativa de enfra-
quecimento das ações que 
buscam a defesa da socieda-
de, seus direitos e garantias 
constitucionais.

A proposta titulada Lei de 
Abuso de Autoridade, com o 
pretexto de punição a eventuais 
descomedimentos, restringe a 
autoridade e prejudica a atua-
ção independente da Polícia 
Civil e Militar, do Ministério 
Público e do Poder Judiciário.

Com isso, rumando em 
franca oposição ao científico 
e minucioso trabalho de com-
bate à corrupção e as organi-
zações criminosas, enfren-
tamento ao tráfico e outros 
crimes que envolvem violên-
cia, pois torna as forças vul-

neráveis a processos e outras 
penalizações pelo exercício 
legítimo de suas atribuições. 

Para que a atividade in-
vestigativa e repressiva possa 
ser exercida em sua plenitude, 
em atenção aos anseios e in-
teresses da sociedade, os res-
ponsáveis precisam ter sereni-
dade, equilíbrio e, sobretudo, 
segurança de que o resultado 
de seus trabalhos, sujeitos a 
controles internos e externos, 
não implicará em represálias 
ou vinganças indevidas, que, 
com a aprovação do Projeto 

de Lei, passam a ganhar maior 
espaço e possibilidade.

Ações policiais, saliento 
para quem só vê de longe, é um 
momento de alta tensão, que 
exige rápido raciocínio, pre-
paro, sensatez e confiança na 
retaguarda institucional. Não 
tem espaço para receio ou inse-
gurança funcional. É agir e agir.

Será que vivenciaremos 
o momento que impedirão o 
exercício da polícia colocando, 

ainda mais, as forças de segu-
rança na boca das armas, nas 
mãos dos foras da lei e a socie-
dade exposta a toda sorte?

Será que viveremos para 
assistir o colarinho branco 
criando medidas que benefi-
ciarão criminosos e o aumen-
to dos riscos de quem vive 
para servir e proteger?

SETEMBRO AMARELO: prevenção 
ao comportamento suicida

Segundo a Organização 
Mundial da Saúde, o suicídio é 
a segunda maior causa de morte 
entre jovens de 15 a 29 anos. Por 
esse motivo, o enfoque da cam-
panha do Dia Mundial de Pre-
venção do Suicídio de 2019 será 
este público: os jovens. A data 
foi celebrada em todo o mundo 
na última terça-feira, dia 10.

No Brasil, desde 2015, a 
prevenção ao suicídio tomou 
conta de todo o mês de se-
tembro por meio do Setembro 
Amarelo, iniciativa do Centro 
de Valorização da Vida (CVV), 
do Conselho Federal de Medi-
cina (CFM) e da Associação 
Brasileira de Psiquiatria (ABP).

Em todo o mundo, mais de 
800 mil pessoas morrem por sui-
cídio todos os anos e, a cada adulto 
que se suicida, pelo menos outros 
20 atentam contra a própria vida. 
Isso representa 1,4% das mortes 
no planeta (ainda de acordo com 
a OMS). Desde 2012, o suicídio 
tornou-se a 15ª causa de mortali-
dade entre a população geral.

O fenômeno do suicídio é 
multifacetado e de múltiplas de-
terminações. O tema é conside-
rado por muitos um tabu. Con-
tudo, pesquisas evidenciam que 
falar sobre o suicídio não au-
menta o número de casos, pelo 
contrário, informar a população 
e investigar sinais de alerta são 
fatores protetivos que diminuem 
a incidência de novos casos.

As causas que levam uma 
pessoa à tentativa de suicídio são 
complexas. Pesquisadores da área 
têm associado esse ato a algumas 
categorias de análise, como pro-
blemas financeiros, no trabalho, 
morte e adoecimento de parentes, 
doenças ou deficiências físicas, 
isolamento social ou familiares 
que tenham tendência ao suicídio 
– ou tenham tirado a própria vida.

Estão envolvidas questões 
socioculturais, genéticas, psico-
dinâmicas, filosófico-existenciais, 

ambientais e que frequentemente 
encontram-se associadas a trans-
tornos mentais, sendo prevalentes 
os quadros depressivos e de uso 
de substâncias psicoativas.

No período de 2011 a 2015, 
foram registrados no Brasil 
55.649 óbitos por suicídio segun-
do o Sistema de Informação sobre 
Mortalidade (SIM). No ano de 
2017, foram notificados 11.433 
casos. Sabe-se que existe subno-
tificação, o que faz com que boa 
parte das estatísticas sobre suicí-
dios fiquem inviabilizadas.

O suicídio é considerado uma 
questão de saúde pública e uma 
das metas para sua redução foi 
lançada pela OMS, que propõe o 
desafio de diminuir em 10% es-
ses óbitos até o ano de 2020.

Para lidar com esse fenôme-
no é necessário atuar em várias 
frentes. Por exemplo, é preciso 
ter estratégias de comunicação e 
sensibilização das pessoas. Tam-
bém aumentar o acesso às diver-
sas terapias existentes para os 
sintomas que precedem este ato. 
Na área profissional, estimular a 
pesquisa e a educação permanen-
te de profissionais da saúde.

Outra questão importante 
trata do enfrentamento ao pre-
conceito e estigma. Profissionais 
de saúde e comunidade em geral 
devem ser sensibilizados em re-
lação ao sofrimento psíquico. É 
preciso desenvolver empatia e 
um olhar sem pré-julgamentos.

Falar sobre o assunto e bus-
car ajuda são atitudes fundamen-
tais para a prevenção do suicídio.

Ivana Maria Saes Busato 
(professora e coordenadora do 

curso superior de tecnologia em 
Gestão Hospitalar e de Gestão 

em Saúde Pública do Centro 
Universitário Internacional Unin-

ter) e Luciana Elisabete Sava-
ris, mestre em Saúde Coletiva 
pela Universidade Federal do 
Paraná, além de docente na 

área de Psicologia Social nas 
Faculdades Pequeno Príncipe.
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A lanchonete do Rancho do Peãozinho está aberta neste final de se-
mana com almoço (prato executivo e kids), salgados e pastéis fritos 
na hora. O horário de funcionamento é no sábado e domingo das 
9h às 17h. Playground, Casa da Árvore, mini zoológico e muito espa-
ço para brincadeiras ao ar livre fazem do Rancho do Peãozinho um 
dos lugares preferidos para o passeio em família. (foto divulgação)

Almoço e diversão em família

Quem passa o dia (13/09), recebendo os cumprimentos de 
amigos, familiares e da filha médica, Ana Júlia, é o empresário 
e Presidente da Vale VT, Luiz Henrique Deus Silva. Parabéns!!!

Amigos, piscina, bebida gelada e muita descontração. 
Essa foi a forma que os amigos Fabrícia, Marreto, Joice, 

Gustavo, Danilo e Gustavo Grecco encontraram para curtir 
o final de semana em Guaraci. Bacana demais!!!

Willians Luiz curtiu merecidos dias de descanso em Foz do Iguaçu/PR. 
E para registrar o momento fez uma selfie nas Cataratas, a 3ª colocada 

entre as sete belezas naturais do mundo. Sucesso!!!

Ontem (12/09), foi de muita alegria para 
Keli Rodrigues que completou mais um ano de 
vida. A comemoração foi completa ao lado de 

amigos, familiares, e claro, do marido João Batista e 
da filhota Carolina. Felicidades Keli!!!

Flash em Victor Hugo Catanio e Caroline Marques, 
esse casal gracinha, que dia desses estavam de pas-

seio em Sertãozinho/SP, e tiveram a oportunidade de 
registar um belo pôr do sol na cidade. Tudo de bom!!!

Parabéns para Stela Oliveira que brinda amanhã (14/09) 
mais um ano de vida. O carinho fica por conta do filho 

Pedro (foto), de sua mãe Neusa, seus irmãos André e Beto, 
e do namorado Mário Luiz Ferreira. Tudo de bom!!!

Raphael Ramos e Ana Lúcia se reuniram não para uma despedida, 
mas sim para um até breve com o casal Loren e Tchelo Nunes. 

Os dois ficaram em Barretos por mais de 03 anos gerenciando um 
empreendimento imobiliário. Agora eles partem para o nordeste 

brasileiro, conhecendo novos lugares e fazendo o que mais gostam, 
oferecer sonhos aos seus clientes. Vão deixar saudades!!!

Hoje (13/09) é dia de festa para Makaule Silva. Ele passa a data rece-
bendo os mimos da amada Laura Hansen (foto), o carinho dos pais e 

do irmão, e as felicitações dos amigos e familiares. Parabéns!!!

O domingo (15/09) vai 
ser bastante festivo 
para a bela Cristina 
Soares. A professional 
makeup artist que 
está arrasando e vem 
se destacando entre 
as mais queridinhas 
quando o assunto é 
maquiagem, passará 
a data ladeada de 
seus amigos e familia-
res. É pic é pic!!!

Destaque para Cida Pereira, proprietária da Mercearia Pereira, 
que esta arrecadando lacres de alumínio e apoiando a campa-
nha encabeçada pelo Rotary Clube de Barretos. Na foto, Cida 
esta ao lado da netinha Isabelle que esta colaborando com a 

campanha. E você também pode colaborar com esta iniciativa 
doando seus lacres de alumínio direto na Mercearia Pereira, 
localizada na rua 28 nº 2424 – Bairro Aeroporto. Sua doação 

será transformada em ajuda ao próximo. Colabore!!!!!
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Unidades de Saúde iniciaram atendimentos aos sábados
A prefeitura de Barretos, 

por meio da secretaria muni-
cipal de Saúde, deu início no 
último sábado (7),  ao proces-
so de ampliação do atendimen-
to em três Unidades de Saúde, 
nos bairros São Francisco, Ch-
ristiano Carvalho e América.

As unidades, que atendem 
normalmente de segunda a 
sexta, das 7 às 17 horas, agora 
também funcionarão aos sába-
dos, das 7 às 13 horas, contan-
do com uma equipe de profis-
sionais composta por médicos 
(clínico e pediatra), enfermei-
ros, técnicos e administrativos.

No primeiro sábado foram 

realizadas 60 consultas médi-
cas, 25 aplicações de vacinas, 
cinco eletrocardiogramas e de-
zenas de procedimentos, como 
curativos, aferição de pressão, 
dextro (teste de glicemia) e 
avaliação antropométrica (pe-
sagem para o Bolsa Família).

Para o secretário munici-
pal de Saúde, Alexander Stafy 
Franco, a medida visa facilitar 
o acesso e, consequentemente, 
melhorar a assistência à popu-
lação. “Vamos garantir que o 
paciente tenha maior acesso ao 
serviço de saúde e oportunizar 
que ele receba o atendimen-
to. Muitos deixam de buscar a 

atenção básica justamente por 
trabalhar durante a semana. 
Desta forma, vamos garantir 
ao cidadão um dia e um tem-
po a mais para que ele possa 
buscar o atendimento perto de 
casa”, disse o secretário.

Ainda de acordo com secre-
tário, o movimento no primeiro 
sábado ocorreu dentro da nor-
malidade, porém, foi abaixo da 
expectativa. “Acredito que o 
menor movimento seja conse-
quência do feriado e também 
por ser uma novidade para a 
população. Mas, as unidades 
seguem estruturadas para os 
próximos sábados”, frisou.

Orquestra Sinfônica de Barretos vai apresentar concerto 
“Clássicos Sertanejos” no Mercadão Municipal

Inspirados na força da cul-
tura e tradições caipiras e ser-
tanejas do Brasil, a Orquestra 
Sinfônica Municipal de Bar-
retos apresenta, pelo segun-
do ano consecutivo, o con-
certo “Clássicos Sertanejos”. 
A apresentação está marcada 
para o dia 27 de setembro, sex-
ta- feira, às 20h30, no Merca-
dão Municipal, com entrada 
gratuita. A realização é da se-
cretaria municipal de Cultura.

Com regência do maestro 
Paulo de Tarso, produção de 
César Juliani e participação 
especial da dupla Leo Bruto & 
Rafael, a sinfônica quer emo-
cionar o público com canções 
de grandes autores do país.

Segundo o secretário mu-
nicipal de Cultura, João Batis-
ta Chicalé, o concerto “Clás-
sicos Sertanejos”, representa 
a continuação de um sonho 
idealizado por toda a equipe 
da secretaria. “Começamos 
esse projeto no ano passado, 
com a primeira edição do pro-
jeto. A realização pelo segun-

do ano consecutivo vem para 
reforçar sucesso da proposta, 
mensurada com o grande pú-
blico do ano passado e pedi-
dos de novo concerto para 
este ano”, comentou Chicalé.

A escolha do local (Mer-
cadão Municipal) como pal-
co da apresentação foi feita 
como forma de reafirmar o lo-
cal como espaço de valoriza-
ção da arte e cultura sertaneja.

“O Mercadão vem se reafir-
mando como símbolo de iden-
tificação da população de Bar-
retos e região com a cultura 
sertaneja”, aponta o secretário.

Segundo o produtor musi-
cal e gestor da Orquestra de 
Barretos, César Juliani, o re-
pertório deve emocionar ain-
da mais os fãs da música clás-
sica e também os da música 
sertaneja.

“O público fiel do Merca-
dão vai se encantar com a es-
colha das peças, que inclui 
grandes clássicos da música 
sertaneja raiz. Além disso, os 
amantes deste gênero e erudita 
vão ficar impressionados com a 
fusão desses dois grandes uni-
versos musicais. Será uma noi-
te memorável”, antevê Juliani.
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Kevinho está confirmado na 
programação musical da sexta 
edição do Insane Sound, en-
contro de som automotivo que 
acontece de 18 a 20 de outubro, 
no Parque do Peão, em Barre-
tos. O show será no sábado, dia 
19, a partir das 23 horas.

Dono de grandes hits como 
“Olha a Explosão”, “Credo 
que Delícia”, “Agora é Tudo 
Meu”, “Rabiola”, “Encaixa” 
e “Facilita”, o músico leva-
rá para o encontro um setlist 
especial. “Esta é a primeira 
vez que recebemos Kevinho 

Os funcioná-
rios dos Correios 
anunciaram na 
última quarta-fei-
ra (11) uma greve 
geral por tempo 
indeterminado. A 
decisão foi tomada 
por assembleia em 
diversos pontos do país na noite da última terça-feira (10). A 
categoria reivindica reajuste salarial, manutenção de benefí-
cios, como a permanência de pais e mães no plano de saúde e 
coparticipação, além de continuidade de percentual de férias 
e vales alimentação e refeição. Eles também são contrários ao 
projeto de privatização dos Correios, defendido pelo presiden-
te Jair Bolsonaro (PSL), que afirma que a decisão baratearia 
os processos. De acordo com a Federação Interestadual Dos 
Sindicatos Dos Trabalhadores e Trabalhadoras dos Correios, 
todos os estados aderiram à greve. Pelo Twitter, os Correios 
afirmaram que a paralisação não afetará a população.

Funcionários dos Correios 
entram em greve por 
tempo indeterminado

Show de Kevinho é uma das atrações 
confirmadas no Insane Sound em Barretos

em nosso evento e a expecta-
tiva é das melhores, afinal é 
um artista muito querido pelo 
público e por onde passa leva 
milhares de fãs”, afirmou Da-
niel Bonner, um dos organiza-
dores do evento.

Na sexta-feira, 18 de ou-
tubro, o cantor de hip hop, 
Dan Lellis, leva para o palco, 
além do lançamento “Agora é 
Vrau”, outros sucessos da sua 
carreira como “Fala Comigo 
Bebê”, “Amor Bandido” e 
“Open Bar”. A apresentação 
está agendada para 23 horas.

CARRETAS INSANAS
As maiores carretas de som 

do país confirmaram presença 
no encontro que já é reconhe-
cido como um dos maiores do 
país. São toneladas de equipa-
mentos de som da Carreta Som 
Car e dos Caminhões Tenebro-
so, Costa Telles e Transformers.

A feira comercial conta 
com a presença das principais 
empresas do setor, que promo-
vem ações envolvendo o públi-
co presente além de apresentar 
lançamentos e novidades.

Hair Trick, Desafio da 
Lombada, Encontro de Carros 
Tunados e Rebaixados e com-
petições de som automotivo 
também marcam a programa-
ção do Insane Sound.

INGRESSOS
Para quem vai participar do 

encontro com seu veículo os va-
lores dos ingressos são: R$ 80,00 
de sexta a domingo para acesso 
do motorista e do veículo e R$ 
60,00 cada passageiro. Para sá-
bado e domingo os motoristas 

pagam R$ 50,00 e os passageiros 
R$ 40,00. Somente para o do-
mingo os valores são R$ 30,00 e 
R$ 20,00 respectivamente.

Os pedestres (público que 
não entrará com veículo no 
evento) os valores são R$ 30,00 
para a sexta-feira (18), R$ 40,00 
para o sábado (19) e R$ 30,00 
domingo (20). Estes visitantes 
poderão deixar seus veículos no 
estacionamento, cujo valor será 
divulgado em breve.

ADESIVAGEM
Entre as ações que antece-

dem o Insane Sound está a ade-
sivagem de carros em diversas 
cidades. As próximas acontece-
rão em São Paulo (15 de setem-
bro) e Bebedouro (27 de setem-
bro). (Foto: Bruno Revolta)
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A prefeitura de Colina, por 
meio da Secretaria de Indús-
tria Comércio e Agricultura, 
em parceria com a Tereos e o 
Sesi (Serviço Social da Indús-
tria), abriram na última ter-
ça-feira (10), inscrições para 
cursos de culinária oferecidos 
em uma carreta-escola, que 
chega ao município na próxi-
ma segunda-feira (16).

Com foco no desenvol-
vimento da população lo-
cal, o projeto visa promover 
a formação profissional em 
culinária com cursos rápidos 
e gratuitos, ministrados por 
nutricionistas e auxiliares 
de cozinha do Sesi-SP, em 
uma unidade móvel adaptada 
com cozinha didática, forno 
e equipamentos necessários 
para o preparo das receitas.

Entre os cursos estão café 
colonial, saladas, sucos, bolos 
caseiros, salgadinhos e doci-
nhos para festas, pães, tortas 
doces e salgadas, marmitinhas 
e sucos fit, comida de boteco, 
pratos diet e light, entre outros.

Durante duas semanas, os 
cursos serão ministrados diaria-
mente em dois períodos, manhã 
e tarde. Cada turma poderá ser 
composta por até 30 pessoas. 

A Assembleia Legislativa 
do Estado de São Paulo apro-
vou na última terça-feira (10) 
o projeto de lei 164/2014, de 
autoria do deputado estadual 
Roberto Engler (PSB), que 
estabelece desconto na reno-
vação da CNH (Carteira Na-
cional de Habilitação) para 
motoristas idosos.

O projeto prevê que cida-
dãos com mais de 65 anos te-
nham 35% de abatimento na 
taxa estadual de renovação, 
enquanto aqueles com mais de 

70 anos terão 50% de redução.
A validade da CNH dimi-

nui de cinco para três anos, 
quando o condutor supera a 
marca de 65 anos. No caso 
de motoristas com mais de 70 
anos, o documento expira mais 
rápido, em dois anos, podendo 
vencer até antes, de acordo 
com recomendação médica.

A proposta seguiu para 
sanção do governador João 
Doria (PSDB), que tem 15 
dias úteis para aprovar ou ve-
tar o projeto.

Para mobilizar a população 
e garantir que não apareçam 
novos focos do Aedes aegypti, 
o Ministério da Saúde lança a 
campanha publicitária de com-
bate ao mosquito e convida você 
a se juntar nesta grande ação.

O objetivo é conscientizar 
os gestores estaduais e muni-
cipais de saúde e toda a socie-
dade, sobre a importância de 
se organizarem antes da che-
gada do período chuvoso, no 
combate ao surgimento de no-
vos criadouros do mosquito.

Com o slogan “E você? Já 
combateu o mosquito hoje? A 
mudança começa por você”, 
a campanha, iniciada nesta 
quinta-feira (12), reforça a 
necessidade de cada um tomar 
a iniciativa de proteger a sua 
casa e de seus familiares con-
tra o Aedes, responsável pela 
transmissão de três doenças: 
dengue, zika e chikungunya.

“Ao invés de lançar a 
campanha no mês de novem-
bro, como era feito em outros 
anos, nós antecipamos para 
setembro para dar tempo, an-

Assembleia aprova desconto na 
renovação da CNH aos idosos

Cidadãos com mais de 65 anos podem 
pagar menos para validar documento

Tereos, Sesi e prefeitura de Colina promovem cursos de 
culinária gratuitos em carreta-escola

Ministério da Saúde lança campanha de combate ao Aedes aegypti
tes do período da chuva, para 
as pessoas e os gestores locais 
organizarem grandes mutirões 
de combate ao mosquito e não 
esperar depois que o ciclo da 
doença já está instalado para 
começar a agir”, destacou o 
ministro da Saúde, Luiz Hen-
rique Mandetta.

A ação, reforça a necessi-
dade de manter a mobilização 
nacional durante todo o ano 
e não apenas nos períodos 
críticos, de chuva e calor. A 
medida traz mais tempo aos 
gestores locais e a população 
para desenvolverem ações es-
tratégicas no combate ao Ae-
des aegypti, de acordo com a 
realidade de cada região.

Geralmente, as campanhas 
ocorriam a partir de novem-
bro, período de maior inci-
dência de chuva e calor em 
quase todo o país, portanto, 
aumentando o risco de circu-
lação das doenças.

O secretário de Vigilância 
em Saúde do Ministério da 
Saúde, Wanderson Kleber, re-
forçou que este é o momento 

de fazer diferente e evitar o 
nascimento dos mosquitos no 
período de chuvas.

“Se cada um tirar 10 minu-
tos por semana, dentro da sua 
rotina, checar os locais onde 
o mosquito pode ter deposita-
do ovos e que no contato com 
água possa nascer mosquitos. 
Olhar ralos, calhas, caixas 
d’agua, garrafas e suas tampas, 
pneus, e outros objetos peque-
nos que o mosquito tenha ca-
pacidade de colocar os ovos e 
ser um criadouro. Além de evi-
tar a proliferação do mosquito 
também teremos um ambiente 
muito mais higiênico”, infor-
mou o secretário.

Ele ressaltou que os be-
nefícios são diversos. “Desta 
forma a gente não protege so-
mente a nossa casa, mas prote-
gemos toda a nossa comunida-
de da circulação do mosquito”, 
finalizou o secretário.

PREVENÇÃO
Durante o período de seca, 

a população pode realizar 
ações de prevenção. Basta ti-
rar 10 minutos do dia para ve-

rificar se existe algum tipo de 
depósito de água no quintal ou 
dentro de casa, por exemplo.

Uma vez por semana, la-
var com água, sabão e esfre-
gar com escova os pequenos 
depósitos móveis, como vasi-
lha de água do animal de esti-
mação e vasos de plantas.

Além disso, é preciso des-
cartar o lixo em local adequa-
do, não acumular no quintal 
ou jogar em praças e terrenos 
baldios. Limpar as calhas, re-
tirando as folhas que se acu-
mularam no inverno, também 
é importante para evitar pe-
quenas poças de água.

Cada pessoa pode ser 
um vigilante permanente de 
atenção à saúde e, com isso, 
não teremos dengue, zika e 
chikungunya.

Interessados deverão procurar a Secretaria de Indústria Comércio e 
Agricultura do município e a unidade móvel chega à cidade na próxima segunda-feira

Os interessados poderão parti-
cipar de todas as atividades.

“Faz parte da política de res-
ponsabilidade social da Tereos 
promover o desenvolvimento 
local em parceria com as autori-
dades municipais e a sociedade 
civil”, explica o gerente executi-
vo de Relações Institucionais da 
Tereos, Roberto Perosa.

O prefeito de Colina, Dieb 
Taha, agradeceu a parceria fir-
mada entre o município, o Gru-
po Tereos Açúcar & Energia 
Brasil e o SESI, e ressaltou a 
alegria da gestão em poder con-
tribuir com a formação de pro-

fissionais na área de culinária.
“Sabemos do potencial da 

agroindústria e do comércio, 
que necessitam desses profis-
sionais. A nossa administração 
é pautada na igualdade em ad-
ministrar para todos, na busca 
por melhor estruturar o municí-
pio com obras e serviços, mas 
também no intento de oferecer 
uma melhor qualidade de vida 
para a nossa gente. Com um 
curso em mãos, os participan-
tes terão mais oportunidades de 
trabalho”, analisa o prefeito.

No cronograma definido 
com as prefeituras, os próxi-

mos municípios a receberem 
a unidade móvel serão Bar-
retos, Guaíra, Altair, Guaraci 
e Guapiaçu. Todas as receitas 
serão preparadas com açúcar 
da marca Guarani.

Em Colina, a carreta fica-
rá estacionada em frente ao 
Museu Municipal de Colina, 
na Avenida Angelo Martins 
Tristão. Os interessados deve-
rão se inscrever na Secretaria 
de Indústria Comércio e Agri-
cultura/ Banco do Povo, na 
Rua 13 de Maio, 891, centro 
de Colina, de segunda a sexta-
-feira, das 8 às 16h30.
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O desafio para os paulistas é grande, visto que o estado de São 
Paulo é a região com o maior número de devedores, chegando a 14,9 
milhões de pessoas. Destas, cerca de 4,6 milhões estão com as dívidas 
em atraso de até R$ 500, segundo levantamento do Serasa Experian. 
Ainda, segundo a pesquisa, a inadimplência bate recorde histórico no 
Brasil, registrando em junho deste ano 63,4 milhões de pessoas com 
dívidas, um crescimento de 2,5% em comparação ao mesmo período do 
ano passado, que foi de 61,7 milhões. Com o crescimento da economia 
no 2º trimestre, conforme divulgou o Instituto Brasileiro de Geografia e 
Estatística (IBGE), o Produto Interno Bruto (PIB) registrou crescimento 
de 0,4%, se comparado aos três primeiros meses do ano de 2019. Ape-
sar de tímida, a retomada da economia revela um bom momento para 
quem está endividado quitar as contas e fechar o ano no azul.

CONSOLIDAÇÃO DE DÍVIDAS
Reunir pequenas dívidas antes de entrar para uma situação de 

risco financeiro é a melhor opção para retomar o equilíbrio das con-
tas. O empréstimo online é uma das opções para quitar diversas 
contas em atraso e ter apenas um boleto a pagar.

DÉBITOS VEICULARES
No mês de setembro, motoristas com placas do Estado de São 

Paulo com final 7 precisam realizar o licenciamento anual obrigatório 
para circularem de forma regular. De olho nos condutores mais esque-
cidos, a Taki – startup, credenciada do Governo de São Paulo com 
soluções para facilitar diversos tipos de pagamentos, permite o parce-
lamento dos débitos veiculares em até 12x no cartão de crédito. Uma 
vez que o pagamento do licenciamento só pode ser realizado se não 
houver pendências no veículo, a quitação das multas e demais débitos, 
por meio do cartão de crédito é uma oportunidade das pessoas organi-
zarem suas contas. Somente no ano passado 1,5 milhão de pessoas 
deixou de pagar o IPVA, segundo a Secretaria Estadual da Fazenda.

A Caixa divulgou que o 
prazo para quem tem conta-
-corrente no banco autorizar 
o depósito e sacar os R$ 500 
do FGTS antecipadamente foi 
prorrogado. Com isso, agora 
há três calendários diferentes, 
dependendo se o trabalhador 
é cliente da Caixa e se tem 
poupança ou conta-corrente. 
[Leia mais abaixo].

No saque imediato, os 

Saque de R$ 500 do FGTS começa nesta 
sexta-feira e Caixa abre agências neste sábado

Paulistas lideram inadimplência 
no Brasil com 14,9 milhões de 

devedores no estado de São Paulo
A expectativa é que mais 

de 1,5 mil estudantes do ensi-
no médio visitem o campus do 
Unifeb durante a Feira de Pro-
fissões, que acontece nos dias 
19, 25 e 26 de setembro, das 8 
às 12 horas. São jovens e ado-
lescentes de várias cidades da 
região de Barretos, incluindo 
até cidades de Minas Gerais.

A feira tem como objetivo 
abrir as portas da instituição, 
para que os alunos entendam 
como funciona um centro uni-
versitário, e tenham contato 
direto com os laboratórios à dis-
posição dos universitários, além 
de interagir com equipamentos 
do FEB 360º, o primeiro e único 
espaço maker da região.

Os visitantes serão re-
cepcionados por alunos dos 
cursos superiores do Unifeb, 
que fazem a monitoria nas 
visitas guiadas e atividades 
que envolvam os projetos 

trabalhadores poderão retirar 
até R$ 500 de cada conta do 
FGTS (uma pessoa pode ter 
mais de uma conta por causa 
de trabalhos antigos).

O saque começa nesta sex-
ta-feira (13) e os primeiros a 
receber são os clientes da Caixa 
nascidos entre janeiro e abril.

A Caixa vai abrir as agências 
neste sábado (14) para o saque 
do FGTS. O horário de funcio-

namento será das 9 às 15 horas.
As agências também terão 

horário especial de funciona-
mento na semana que vem. 
Elas vão abrir duas horas mais 
cedo para atender ao público 
nos dias 16 (segunda-feira) e 
17 (terça-feira).

“Vamos avaliar o movi-
mento desses dias para ver se 
efetivamente temos que abrir 
mais calendários especiais na 

semana seguinte”, afirmou o 
vice-presidente de Distribui-
ção, Atendimento e Negócios 
da Caixa, Valter Nunes.

Segundo o jornal Folha de 
S. Paulo, a Caixa informou que 
não serão todas as agências que 
estarão abertas. Além disso, há 
sábados específicos para aten-
dimento. A lista das unidades 
que funcionarão está disponível 
no site da Caixa Econômica.

Unifeb abre suas portas para estudantes 
da região durante Feira de Profissões

em andamento. Tudo com a 
supervisão de professores e 
coordenadores de cursos.

Tal como a universitária 
Gabriela da Silva Rego Gomes, 
18 anos, que atualmente está no 
segundo termo do curso de Ser-
viço Social do Unifeb.

Quando ela cursava o en-
sino médio, visitou a feira, e 
conta que o evento a auxiliou 
na sua escolha por estudar na 
instituição. “Achei a feira de 
profissões bem interessante 
quando participei, pois ela 
ajuda o estudante a escolher 
onde e qual curso fazer. En-
fim, o evento dá uma direção 
na área que se pretende estu-
dar e atuar posteriormente”, 
contou a estudante.

Para Geovanna Cristina 
Duarte Silva, da cidade de 
Patrocínio (MG), aluna do 
primeiro ano do curso de Pe-
dagogia, que também visitou 

a feira de profissões quando 
cursava o ensino médio, o 
evento ajudou na entrada para 
o ensino superior.

“Acredito que a feira traz 
ao estudante uma visão ampla 
do ambiente universitário. Em 
virtude disso, ele se sente me-
nos inseguro, conhece o cam-
pus e os cursos. Quando par-
ticipei desse evento foi uma 
experiência incrível, me fez 

enxergar ainda mais a beleza 
do curso que eu escolhi. Sem-
pre tive o sonho de ser profes-
sora e ao ver a sala temática, 
ouvir as palavras da coorde-
nadora, me senti maravilha-
da. Posso dizer que a feira fez 
total diferença e, naquele mo-
mento, eu tive a certeza que o 
Unifeb seria o lugar ideal para 
cursar o que sempre quis para 
minha vida”, explicou.

Na oportunidade, a equipe 
do Departamento de Marke-
ting do Centro Universitário 
vai cobrir o evento e postar 
fotos e vídeos em tempo real 
nas redes sociais da institui-
ção, estimulando ainda mais a 
participação da moçada com a 
interatividade da internet.

A escola que ainda quiser 
agendar visita durante a Fei-
ra de Profissões pode ligar no 
(17) 3321 6411. Todos os gru-
pos são atendidos com agen-
damento prévio.

Os correntistas que autori-
zarem o depósito depois do pra-
zo inicial receberão na data se-
guinte, de acordo com a Caixa.

Por exemplo: quem nasceu 
entre janeiro e abril, se auto-
rizar depois de 8 de setembro 
e antes de 22 de setembro, 
receberá na data seguinte do 
calendário, ou seja, em 27 de 
setembro (junto com os nasci-
dos entre maio e agosto).

Da mesma maneira, quem 
nasceu entre janeiro e agos-
to receberá em 9 de outubro 
(junto com os nascidos entre 
setembro e dezembro), se der 
a autorização depois de 22 de 
setembro.

Todos os correntistas que 
autorizarem o crédito a par-
tir de 5 de outubro receberão 
os valores em até 20 dias, de 
acordo com a Caixa.
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Campeonato de futsal 
feminino começa neste sábado

Começa neste sábado, dia 
14, o Campeonato Municipal 
de Futsal Feminino, realizado 
da Prefeitura de Barretos, por 
meio da secretaria de Espor-
tes e Lazer. Divididas em dois 
grupos, oito equipes disputam 
a competição.

O Grupo A é formado pe-
las equipes: Cavalgando para 
o Futuro A, Vírus da Bola, 
Real Madrid e Medicina Bar-

retos. O Grupo B é formado 
por Cavalgando para o Futuro 
B, Ajax FC, Bela Mania FC e 
Damas da Bola.

Os jogos acontecerão aos 
sábados, com rodadas duplas, 
nos CEMEPEs dos bairros Pi-
menta e Christiano Carvalho.

VEJA OS JOGOS DA PRIMEIRA RODADA:
CEMEPE Christiano Carvalho
14h30 – Cavalgando para o Futuro A x Vírus da Bola
15h00 – Cavalgando para o Futuro B x Ajax F.C.
CEMEPE Pimenta
14h30 – Real Madrid x Medicina Barretos
15h00 – Bela Mania x Damas da Bola

Equipes de basquete feminino da APAB disputam três jogos 
até a próxima segunda-feira

A equipe da APAB e Se-
cretaria Municipal de Espor-
tes e Lazer de Barretos, cate-
goria Sub 15, enfrenta Santo 
André, no Ginásio Municipal 
“Pedro Dell Antônia”, naque-
la cidade, nesta sexta-feira 
(13), às 17 horas.

Na segunda-feira, dia 16, 
às 16 horas, a equipe Sub 13 
enfrenta Taubaté, no Centro 

Esportivo ‘Felix Guisard”. Os 
dois jogos são válidos pelo 
Campeonato da Federação 
Paulista de Basquete.

Já o time Sub 12, joga nes-
te sábado, dia 14, em Rio Pre-
to, às 8h30, contra Ibirá, pela 
Liga Regional de Rio Preto.

O técnico é Décio Assis. Se-
gundo a diretoria da APAB, o 
trabalho de base está sendo feito 

com atletas apenas de Barretos, 
que estão evoluindo a cada jogo.

LIGA
A equipe de basquete mas-

culino Máster da Secretaria de 
Esportes de Barretos enfrenta 
o Monte Líbano Azul, neste 
sábado, dia 14, às 14h30, em 
Rio Preto. O jogo é válido pe-
las quartas de finais da Liga 
Regional.




